
DEPENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO 00 PIAU 

EDITAL n° 010/2018, de 28 de março de 2018. 

A DEFENSORA PÚBLICA GERAL, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 
Complementar n° 059/2005, bem como no art. 5° da Resolução n° 14/2013, do Conselho 
Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, torna pública a abertura de período de 
inscrição para os Defensores Públicos que desejem exercer as atividades na Defensoria 
Itinerante, em caráter de substituição ou acumulação, obedecendo-se, além das disposições 
cabíveis à espécie, as condições a seguir estabelecidas: 

DAS VAGAS: 
Estão disponíveis para serem preenchidas pelo procedimento previsto neste Edital as seguintes 
vagas: 3', 4', 5', 7' e 8' Defensorias Públicas Itinerante, pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo 
ser renovado por igual período, consoante interesse público. 

DAS INSCRIÇÕES: 
As inscrições poderão ser efetuadas entre os dias 28 de março a 02 de abril de 2018, das 7:30 
às 13:30 horas, por meio de requerimento dirigido à Defensora Pública Geral, a ser entregue no 
setor de protocolo do Núcleo Central da Defensoria Pública do Estado do Piauí ou encaminhado 
pelo e-mail defensoriapublica@defensoria.pi.detbr. 

DA CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS: 
3.1 Os Defensores Públicos inscritos serão classificados de acordo com os seguintes critérios: 

Havendo mais de um Defensor inscrito em uma mesma vaga, será selecionado 
aquele que tiver maior tempo na carreira; 
Persistindo o empate, resolver-se-á pelo critério regional, que consiste na 
priorização dos Defensores que possuem lotação nos órgãos de execução 
próximos àquelas Comarcas que são atendidas pela Defensoria Itinerante; 
Ainda em caso de empate, após os dois critérios supramencionados, utilizar-
se-á a quantidade de participações nas atividades da Defensoria Itinerante nos 
últimos 24 (vinte e quatro) meses. 

3.2 A lista com o nome dos Defensores inscritos será publicada no site da Instituição até 01 (um) 
dia útil seguinte após o término do período de inscrições. 

4.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

4.1 Os Defensores Públicos classificados atuarão preferencialmente nas comarcas conforme § 2° 
do art. 1° da resolução CSDPE N°083/2017, de 14 de agosto de 2017, em anexo. 

4.2 Ressalta-se que as atribuições das Substituições que ora se pretende preencher envolvem, 
dentre outras funções, o atendimento aos assistidos, a elaboração e correção de peças cíveis e 
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criminais na Sala da Diretoria Itinerante, sita na Unidade da João XXIII da DPE-PI, salvo para 
os Defensores que, devidamente inscritos e selecionados, exerçam suas atividades no interior do 
Estado, bem como a realização de viagens para Comarcas do interior para atuação em 
audiências, a depender da necessidade da Diretoria respectiva, inclusive para atuação em Sessões 
do Tribunal do Júri; 
4.3 Fica assegurado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para impugnação do presente, que 
começará a fluir a partir de sua publicação no site da Instituição; 
4.4 Os casos omissos serão decididos pela Defensora Pública Geral. 

Francisca HzWfltTj Evangelista Nunes 
Defensora Públici Geral do Estado do Piauí 
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